רשומות

ילקוט הפרסומים
כ"ט בכסלו התשע"ז

7411
עמוד

הודעות על אצילת סמכויות לפי חוק–יסוד :הממשלה 1908 ..
הרשאה כללית לפי פקודת המסחר עם האויב 1908 .................
מינוי פקידי יערות 1908 ........................................................................
מינוי ממונים למועצה הדתית נצרת עילית 1909 ......................
מינוי ,שינוי מינוי וביטול מינוי עובדים סוציאליים לפי
חוק הנוער (טיפול והשגחה)1909 .............................................
ביטול מינוי פקידי סעד לפי החוק האמור 1910 ..........................
מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק אימוץ ילדים 1910 ................
מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין 1910 ..............................
שינוי אזור מינוי עובדים סוציאלים לעניין סדרי דין 1910 .....
מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק ההגנה על חוסים 1910 .....
הודעה על סכומים מעודכנים לפי חוק הדואר 1911 ................
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עמוד

הודעה על סכומים מעודכנים לפי חוק התקשורת (בזק
ושידורים) 1911 ...............................................................................
הודעה בדבר סכום תביעה בתביעות קטנות 1911 .....................
הודעה בדבר עדכון סכומים לפי חוק מיסוי רווחים
ממשאבי טבע 1911 ........................................................................
הודעה על עדכון סכומים לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים 1911 .................................................................................
הודעה בדבר שינוי סכומי אגרה לפי חוק כבישי אגרה
(מנהרות הכרמל) 1911 .................................................................
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקוני
טעויות בהודעות כאמור 1912 ...................................................
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 1920 .......................
הודעות מאת הציבור 1923 ..................................................................
הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר 1934 ............................

הודעה על אצילת סמכות
לפי חוק–יסוד :הממשלה
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (33ב) לחוק–יסוד:
הממשלה ,1אצלתי לסמנכ"ל בכיר פיקוח בנק הדואר במשרד
התקשורת את הסמכות הנתונה לי לפי סעיף 1ו לחוק הדואר,
התשמ"ו ,21986-לדרוש ולקבל מבעל רישיון ,כל מסמך וכל
מידע הנדרש ,לדעתו ,לצורך פיקוח או ביקורת על בעל הרישיון
או לשם הסדרת תחום הדואר.
י"ט בכסלו התשע"ז ( 19בדצמבר )2016
בנימין נתניהו
(חמ -3-17ה)1
ראש הממשלה ושר התקשורת
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 2ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;79התשס"ד ,עמ'  ;71התשע"ב ,עמ' .566

תחום השיפוט

שם
אלי אלקבץ

עיריית חיפה

טל עברון

עיריית רמת גן

יוסי כפיר

עיריית רחובות

ערן ילון

עיריית פתח תקווה

דבורה שושנה כהן עיריית באר שבע
מנחם פל

עיריית נתניה

פיני פרנק

עיריית ראשון לציון

מרגרטה וולצ'ק

שמורות טבע וגנים לאומיים

נתן אלבז

שמורות טבע וגנים לאומיים

הודעה על אצילת סמכות

מנחם פריד

שמורות טבע וגנים לאומיים  -מחוז מרכז

לפי חוק–יסוד :הממשלה
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (33ב) לחוק–יסוד:
הממשלה ,1אצלתי לסמנכ"ל בכיר פיקוח בנק הדואר במשרד
התקשורת את הסמכות הנתונה לי לפי סעיף (53ב) לחוק
הדואר ,התשמ"ו ,21986-לקבוע הוראות בעניינים האמורים
בסעיף (53א) לחוק שיחולו על בעל רישיון ,למעט קביעתן של
הוראות כאמור בתקנות.

עזרא ששון

שמורות טבע וגנים לאומיים  -מחוז דרום

י"ט בכסלו התשע"ז ( 19בדצמבר )2016
בנימין נתניהו
(חמ -3-17ה)1
ראש הממשלה ושר התקשורת
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 2ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;79התשס"ד ,עמ' .71

הרשאה כללית
לפי פקודת המסחר עם האויב1939 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף ()2(3ב)( )Iלפקודת המסחר עם
האויב( 11939 ,להלן  -הפקודה) ,אני נותן בזה הרשאה כללית
למסחר ,שלפיה ינהגו בעיראק עד יום י"ג בטבת התשע"ח (31
בדצמבר  ,)2017כאילו אינה אויב כמשמעותו בפקודה.
למען הסר ספק ,יובהר כי אין בהרשאה זו משום היתר או
הרשאה לפי כל דין אחר מלבד הפקודה.
כ"ז בכסלו התשע"ז ( 27בדצמבר )2016
משה כחלון
(חמ -3-760ה)1
שר האוצר
 1ע"ר  ,1939תוס'  ,1עמ'  ;79ס"ח התש"י ,עמ' .149

מינוי פקידי יערות
לפי פקודת היערות1926 ,
1
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת היערות (להלן -
הפקודה) ,אני ממנה את המפורטים להלן לפקידי יערות לעניין
מתן רישיונות לפי הפקודה:
שם

1

תחום השיפוט

זאב גולדנברג

עיריית ירושלים

שמואל קצ'לניק

עיריית תל–אביב-יפו

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .690
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תוקף המינוי מיום ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר  )2017עד
יום י"ג בטבת התשע"ח ( 31בדצמבר  )2017וכל עוד המורשים
משמשים במשרתם.
י"ב בכסלו התשע"ז ( 12בדצמבר )2016
אורי אריאל
(חמ )3-1385
שר החקלאות ופיתוח הכפר

מינוי פקידי יערות
לפי פקודת היערות1926 ,
1
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת היערות (להלן -
הפקודה) ,אני ממנה את המפורטים להלן לפקידי יערות לעניין
מתן רישיונות לפי הפקודה:
אזור

שם
שאלתיאל בן ישי

גליל מערבי כרמל

אבירם צוק

גליל עליון  -גולן

סוהיל זיידן

כל הארץ

גיל עצמון

גליל תחתון  -גלבוע

גלעד מסטאי

חוף שפלה

חנוך צורף

ההר

דני גיגי

נגב צפוני

דוד ברנד

כל הארץ

עמיר מזור

הר הנגב והערבה

יעקב ארק

מנשה  -השרון

דניאל בן דוד

הנגב המערבי

תוקף המינוי מיום חתימתו עד יום י"ג בטבת התשע"ח
( 31בדצמבר  )2017וכל עוד המורשים משמשים במשרתם.
י"א בכסלו התשע"ז ( 11בדצמבר )2016
אורי אריאל
(חמ )3-1385
שר החקלאות ופיתוח הכפר
 1חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .690

ילקוט הפרסומים  ,7411כ"ט בכסלו התשע"ז29.12.2016 ,

מינוי פקידי יערות

חלי ניסן ,מס' רישום  ,19700בעיריית חיפה;

לפי פקודת היערות1926 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת היערות( 1להלן -
הפקודה) ,אני ממנה את ארז ברקאי ,לשמש פקיד יערות לצורך
הפקודה ,כל עוד הוא עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

ימית לוי ,מס' רישום  ,26795בעיריית לוד.

מינוים של חגי שניר 2ושל ענבר אשכנזי - 3בטלים.
ח' בכסלו התשע"ז ( 8בדצמבר )2016
אורי אריאל
(חמ )3-1385
שר החקלאות ופיתוח הכפר
 1חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .600
 2מינוי מיום  21ביולי  ,2008לא פורסם.
 3י"פ התשע"ו ,עמ' .7658

מינוי ממונים למועצה הדתית נצרת עילית
לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ב )2לחוק שירותי הדת היהודיים
[נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-אני ממנה את מיכאל אילוז
במקומו של שמעון גלרון 2לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה,
ואת אתי רובין 2לכהונת ממונה שאינה בעלת סמכות הכרעה,
במועצה הדתית נצרת עילית.

ג' באלול התשע"ו ( 6בספטמבר )2016
(חמ )3-142
חיים כץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

מינוי עובדות סוציאליות
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני ממנה את הרשומות מטה לעובדות
סוציאליות לפי החוק האמור:
דיקלה קליין ,מס' רישום  ,25837בעיריית נתניה;
שגית שניידר קונץ ,מס' רישום  ,17226במועצה המקומית אלקנה;
תמי בן דוד ,מס' רישום  ,13836בעיריית חולון.
ח' בתשרי התשע"ז ( 10באוקטובר )2016
(חמ )3-142
חיים כץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1ס"ח התש"ך ,עמ' .52

כ"ז בחשוון התשע"ז ( 28בנובמבר )2016
(חמ -3-140ה)4
1
2

דוד אזולאי
השר לשירותי דת
ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ד ,עמ' .143
י"פ התשס"ד ,עמ' .3656

מינוי עובדים סוציאליים
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני ממנה את הרשומות מטה לעובדות
סוציאליות לפי החוק האמור:

מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני ממנה את מוריה גוטרייך ,מס' רישום ,26801
בעיריית פתח תקווה לעובדת סוציאלית לפי החוק האמור.
כ"ח בחשוון התשע"ז ( 29בנובמבר )2016
(חמ )3-142
חיים כץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1ס"ח התש"ך ,עמ' .52

שינוי מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-

הדס משי ,מס' רישום  ,25048בעיריית פתח תקווה;
רעות לס ,מס' רישום  ,29547בעיריית תל אביב.
ו' בחשוון התשע"ז ( 7בנובמבר )2016
(חמ )3-142
חיים כץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1ס"ח התש"ך ,עמ' .52

מינוי עובדות סוציאליות
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני משנה את מינויה של צפורה שטרית ,2מס'
רישום  ,22757לעובדת סוציאלית ,כך שבמקום "לעיריית טבריה",
יבוא "עיריית מגדל העמק" ,לפי החוק האמור.
ג' באלול התשע"ו ( 6בספטמבר )2016
(חמ )3-142
חיים כץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1ס"ח התש"ך ,עמ' .52
 2י"פ התשע"ה ,עמ' .8157

בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני ממנה את הרשומות מטה לעובדות
סוציאליות לפי החוק האמור:
1

ס"ח התש"ך ,עמ' .52

שינוי מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני משנה את מינויה של קרן ברק ינאי ,2מס'
1
2

ילקוט הפרסומים  ,7411כ"ט בכסלו התשע"ז29.12.2016 ,

ס"ח התש"ך ,עמ' .52
י"פ התש"ע ,עמ' .412

1909

רישום  ,22869כך שבמקום "בעיריית כפר סבא" יבוא "בעיריית
אבן יהודה".

רישום  ,20553לעובדת סוציאלית בכל הארץ ,לעניין החוק
האמור.

ו' בחשוון התשע"ז ( 7בנובמבר )2016
(חמ )3-142
חיים כץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

ח' בתשרי התשע"ז ( 10באוקטובר )2016
(חמ -3-475ה)7
חיים כץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

ביטול מינוי עובדים סוציאליים

מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין

לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-

לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני מבטל את מינוים של הרשומים מטה
לעובדים סוציאליים לעניין החוק האמור:
האלה מדלג' ,מס' רישום  ,12815בבאקה אל גרביה;2
עדי אסתר גרנות ,מס' רישום  ,22513בעיריית ירושלים ;
3

תמר לוי אלוני ,מס' רישום  ,10811במועצה המקומית קריית טבעון.4
ח' בתשרי התשע"ז ( 10באוקטובר )2016
(חמ )3-142
חיים כץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1ס"ח התש"ך ,עמ' .52
 2י"פ התשנ"ח ,עמ' .5280
 3י"פ התשע"ג ,עמ' .2463
 4י"פ התשע"ה ,עמ' .8157

ביטול מינוי פקידי סעד
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני מבטל את מינוים של הרשומים מטה לפקידי
סעד לעניין החוק האמור:
יצחק נמיר ,מס' רישום  ,24046בעיריית ירושלים;2
נירה צפורה רבינוביץ ,מס' רישום  ,24892בעיריית ירושלים;3
רינה מסר ,מס' רישום  ,15452בעיריית ירושלים;4
הללי בר הדסי ,מס' רישום  ,14269במועצה המקומית טבעון .
5

ו' בחשוון התשע"ז ( 7בנובמבר )2016
(חמ )3-142
חיים כץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1ס"ח התש"ך ,עמ' .52
 2י"פ התשע"א ,עמ' .4881
 3י"פ התשע"ג ,עמ' .213
 4י"פ התשס"ט ,עמ' .4382
 5י"פ התשע"ב ,עמ' .55

מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק אימוץ ילדים ,התשמ"א1981-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (36ב) לחוק אימוץ ילדים,
התשמ"א( 11981-להלן  -החוק) ,אני ממנה את טל בורלא ,מס'
1

ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;293התשע"א ,עמ' .81
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בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני ממנה את אינגה
אסתר בוקס-פורטנוי ,מס' רישום  20108לעובדת סוציאלית לפי
החוק האמור בקריית מוצקין.
ו' בחשוון התשע"ז ( 7בנובמבר )2016
(חמ )3-143
חיים כץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .74

שינוי אזור מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני משנה את
מינוים של הרשומות מטה לעובדות סוציאליות לעניין סדרי דין:
צפורה אילון ,מס' רישום  ,13137כך שבמקום "בפתח תקווה"
יבוא "במועצה אזורית שומרון";2
אסטלה פירמן יעקב ,מס' רישום  ,4980כך שבמקום "במגדל
העמק" יבוא "בעיריית באר שבע";3
מרים שמחי הגדי ,מס' רישום  ,5998כך שבמקום "בעיריית כפר
סבא" יבוא "בעיריית רמלה".4
ו' בחשוון התשע"ז ( 7בנובמבר )2016
(חמ )3-143
חיים כץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .74
 2י"פ התשס"ז ,עמ' .5
 3י"פ התשנ"ח ,עמ' .3891
 4י"פ התשנ"ח ,עמ' .3891

מינוי עובדים סוציאליים
לפי חוק ההגנה על חוסים ,התשכ"ו1966-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק ההגנה על חוסים,
התשכ"ו ,11966-אני ממנה את אינגה אסתר בוקס-פורטנוי ,מס'
רישום  ,20108לעובדת סוציאלית ,לפי החוק האמור.
ח' בתשרי התשע"ז ( 10באוקטובר )2016
(חמ )3-1769
חיים כץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשכ"ו ,עמ'  ;56התשע"א ,עמ' .77

ילקוט הפרסומים  ,7411כ"ט בכסלו התשע"ז29.12.2016 ,

הודעה על סכומים מעודכנים

הודעה בדבר סכום תביעה בתביעות קטנות

לפי חוק הדואר ,התשמ"ו1986-

לפי צו בתי המשפט (שינוי סכום התביעה בתביעות קטנות),
התשס"ח2008-

בתוקף סמכותי לפי סעיף 109ה(ג) לחוק הדואר,
התשמ"ו( 11986-להלן  -החוק) ,אני מודיע לאמור:
.1

עקב ירידת המדד כאמור בסעיף 109ה(ב) לחוק בשיעור של
 ,0.3%יתעדכנו הסכומים הנקובים בפרק ז' 1לחוק ,ומיום ג'
בטבת התשע"ז ( 1בינואר  ,)2017הם יהיו כלהלן:
( )1בסעיף 109ב לחוק -
(א) בסעיף קטן (א) ,במקום " 26,760שקלים חדשים"
יבוא " 27,680שקלים חדשים";
(ב) בסעיפים קטנים (ב) ו–(ד) ,במקום " 13,130שקלים
חדשים" יבוא " 13,090שקלים חדשים".

י"ט בכסלו התשע"ז ( 19בדצמבר )2016
(חמ )3-4585
שלמה פילבר
המנהל הכללי של משרד התקשורת
 1ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;79התשע"ו ,עמ' .3201

הודעה על סכומים מעודכנים
לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב1982-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 37א(10ג) לחוק התקשורת (בזק
ושידורים) ,התשמ"ב( 11982-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב
שינוי המדד כאמור בסעיף 37א(10ב) לחוק ,התעדכנו הסכומים
הנקובים בסעיפים 37א37 ,א(2א)(37 ,)5א37 ,3א 4ו–37א4א לחוק,
ומיום ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר  )2017הם יהיו כלהלן:
( )1בסעיף 37א לחוק -
בהגדרה "הסכום הבסיסי" -
(א) בכל מקום -
( )1במקום " 232,060שקלים חדשים" יבוא "231,360
שקלים חדשים";
( )2במקום " 100,896,270מיליון שקלים חדשים" יבוא
" 100,591,140שקלים חדשים";
(ב) במקום " 1,614,340שקלים חדשים" יבוא "1,609,460
שקלים חדשים";
( )2בסעיף 37א(2א)( )5לחוק ,במקום " 25,230שקלים חדשים"
יבוא " 25,150שקלים חדשים";
( )3בסעיף 37א 3לחוק ,במקום " 100,900שקלים חדשים" יבוא
" 100,595שקלים חדשים";
( )4בסעיף 37א 4לחוק ,במקום " 232,060שקלים חדשים" יבוא
" 231,360שקלים חדשים";
( )5בסעיף 37א4א לחוק ,במקום " 232,060שקלים חדשים" יבוא
" 231,360שקלים חדשים".
כ"ו בכסלו התשע"ז ( 26בדצמבר )2016
(חמ )3-4756
שלמה פילגר
המנהל הכללי של משרד התקשורת
1

ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשע"ד ,עמ'  ;282התשע"ו ,עמ' .2640

בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ג) לצו בתי המשפט (שינוי
סכום התביעה בתביעות קטנות) ,התשס"ח ,12008-אני מודיע כי
עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר  2016לעומת המדד
שפורסם בחודש דצמבר  ,2015סמכות בית המשפט לתביעות
קטנות תעמוד החל ביום ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר  )2017על
 33,400שקלים חדשים.
כ"א בכסלו התשע"ז ( 21בדצמבר )2016
(חמ -3-1062ה)1
מיכאל שפיצר
מנהל בתי המשפט
 1ק"ת התשס"ח ,עמ'  1228ועמ'  ;1424התש"ע ,עמ'  ;552י"פ
התשע"ו ,עמ' .2763

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע ,התשע"א2011-
בהתאם לסעיף (34ג) ו– 48לחוק מיסוי רווחים ממשאבי
טבע ,התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי
המדד שהיה ידוע ב– 1בינואר  2017לעומת המדד שהיה ידוע
ביום  1בינואר  ,2016מיום ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר - )2017
( )1סכום העיצום הכספי האמור בסעיף  31יהיה 52,000
שקלים חדשים;
( )2הסכום הקבוע בהגדרות "מקדם החיפוש" ו"מקדם
ההקמה" שבסעיף (4ב)(()2ג) יהיה  387,184,000שקלים
חדשים.
כ"ז בכסלו התשע"ז ( 27בדצמבר )2016
(חמ -3-4568ה)1
משה אשר
מנהל רשות המסים בישראל
 1ס"ח התשע"א ,עמ'  ;806י"פ התשע"ו ,עמ' .2597

הודעה על עדכון סכומים
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
בתוקף סמכותי 1לפי סעיף (2ג) לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו ,21976-אני מודיע כי הסכום המעודכן
לעניין סעיף (2ב) לחוק האמור לשנת  ,2017הוא  4,920שקלים
חדשים.
כ"ו בכסלו התשע"ז ( 26בדצמבר )2016
(חמ )3-4306
משה אשר
מנהל רשות המסים בישראל
 1ק"ת התשס"ה ,עמ' .40
 2ס"ח התשל"ו ,עמ'  ;280התשנ"ח ,עמ'  ;186י"פ התשע"ו ,עמ' .2446

הודעה בדבר שינוי סכומי אגרה
לפי חוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) ,התשנ"ה1995-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ג) לחוק כבישי אגרה (מנהרות
הכרמל) ,התשנ"ה( 11995-להלן  -החוק) ,ובכפוף לתנאי חוזה
1

ילקוט הפרסומים  ,7411כ"ט בכסלו התשע"ז29.12.2016 ,

ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;493התשס"ט ,עמ'  ;199י"פ התשע"ז ,עמ' .566

1911

(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף
 188לחוק התכנון והבנייה.

הזיכיון שנחתם בין מדינת ישראל לקבוצת כרמלטון בע"מ (להלן
 בעל הזיכיון) ,אני מודיע לאמור:.1

בהודעה זו -

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

"משאית קלה"  -משאית אשר משקלה הכולל המותר אינו
עולה על  12,000ק"ג ,שיש לגביה הסכם שימוש תקף
בכביש מנהרות הכרמל במועד ביצוע הנסיעה.

.4

תיאור הקרקע -

מיום ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר  ,)2017סכומי האגרה
שייגבו בידי בעל הזיכיון בעד נסיעה בכבישי מנהרות
הכרמל לגבי נסיעה בקטע ,הם כמפורט להלן:

ו' בכסלו התשע"ז ( 6בדצמבר )2016
(חמ )3-2
צביקה גנדלמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

"הסכם שימוש"  -כהגדרתו בחוק;
"קטע"  -כהגדרתו בתקנות כבישי אגרה (מנהרות הכרמל)
(אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים),
התש"ע;22010-
"רכב מסחרי"" ,רכב עבודה"" ,רכב פרטי"" ,רכב ציבורי" -
כהגדרתם בפקודת התעבורה ,התשכ"א;31961-
"משאית"  -רכב מסחרי או רכב עבודה כהגדרתם בפקודת
התעבורה ,שמשקלם הכולל המותר עולה על  4,000ק"ג;

.2

( )1ברכב פרטי  8.60 -שקלים חדשים;
( )2ברכב ציבורי ,וברכב אחר המיועד לפי מבנהו להסעת 10
אנשים או יותר נוסף על הנהג ,ובמשאית קלה 25.80 -
שקלים חדשים;
( )3ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלם הכולל
המותר עולה על  4,000ק"ג ,למעט משאית קלה 43 -
שקלים חדשים.
כ' בכסלו התשע"ז ( 20בדצמבר )2016
(חמ )3-4170
ערן בן–ארוש
המנהל הכללי של קבוצת כרמלטון בע"מ
בעל הזיכיון במנהרות הכרמל
__________
 2ק"ת התש"ע ,עמ' .1133
 3דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173

חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש  ,10012חלקה 64
(לשעבר ח"ח  )17בשלמות; ייעוד הקרקע :שצ"פ.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית
מס' זב/6/י( 1/להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6444התשע"ב,
עמ'  ,5212מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה זבולון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף
 188לחוק התכנון והבנייה ,הקמת חניון שישמש כחניון
חנה וסע בעבור מטרונית.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' חד/
במ ,900/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4211התשנ"ד ,עמ'  ,3178מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

1 912

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,7411כ"ט בכסלו התשע"ז29.12.2016 ,

.4

תיאור הקרקע  -גוש  ,11358ח"ח  5בייעוד חניון ,כמסומן
בתשריט ההפקעות ,הנמצא במשרדי הוועדה ,מועצה אזורית
זבולון ,דואר כפר מכבי .30030

התשע"ו ,עמ'  ,7238מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נס ציונה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

י"א בכסלו התשע"ז ( 11בדצמבר )2016
(חמ )3-2
דב ישורון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זבולון

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' נס,1/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1874
התשל"ג ,עמ'  ,427מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נס ציונה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בנס ציונה ,המזוהה כגוש  ,3850ח"ח ;72
הייעוד :דרך.
כ"ט בחשוון התשע"ז ( 30בנובמבר )2016
(חמ )3-2
יוסי שבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס ציונה
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
רצ ,129/22/1/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6944התשע"ה ,עמ'  ,1994מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של
שטח לבנייני ציבור ,שטח ציבורי פתוח ודרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

חטיבת קרקע בנס ציונה ,רח' ההדרים  ,3המזוהה כגוש
 ,3637ח"ח  ;664הייעוד :דרך.
כ"ט בחשוון התשע"ז ( 30בנובמבר )2016
(חמ )3-2
יוסי שבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס ציונה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' נס/126/ב,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,7272
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,7411כ"ט בכסלו התשע"ז29.12.2016 ,

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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.4

תיאור הקרקע -

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2884
התשמ"ג ,עמ'  ,770מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של הרחבת רחוב
קלישר ורחוב אחוזה.

חטיבת קרקע בראשון לציון ,המזוהה כגוש  ,4246ח"ח ;82
הייעוד :שטח לבנייני ציבור ,שטח ציבורי פתוח ודרכים,
מצפון לרח' רבי עקיבא ,מתחם רקפות.
ד' בכסלו התשע"ז ( 4בדצמבר )2016
(חמ )3-2
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רע,2000/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3813
התשנ"א ,עמ'  ,450מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של הרחבת רחוב רמב"ם.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ברעננה ,ששטחה כ– 274מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6583ח"ח .240
י"ד בחשוון התשע"ז ( 15בנובמבר )2016
(חמ )3-2
איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' זמ,72/598/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3797
התש"ן ,עמ'  ,3814מוסרת בזה הוועדה המרחבית לתכנון
ולבנייה זמורה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף
 188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

חטיבת קרקע ברעננה ,ששטחה כ– 52מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6586ח"ח .94
י"ט בחשוון התשע"ז ( 20בנובמבר )2016
(חמ )3-2
איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רע,166/1/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,7411כ"ט בכסלו התשע"ז29.12.2016 ,

ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
 .4תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בגן יבנה ,המזוהה כגוש  ,557חלקה ;206
הייעוד :מרכז אזרחי ודרך.
א' בכסלו התשע"ז ( 1בדצמבר )2016
(חמ )3-2
רון מוסקוביץ
יושב ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ולבנייה זמורה

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4714התשנ"ט ,עמ'  ,1398מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.
.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,998/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2943
התשמ"ג ,עמ'  ,2421מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה בקעת בית הכרם (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.
 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
 .4תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בדיר אל אסד ,ששטחה  3,943מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,18816ח"ח .71 ,70 ,68 ,67 ,66 ,65
כ"ג בחשוון התשע"ז ( 24בנובמבר )2016
(חמ )3-2
סאמי אסעד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,8273/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,7411כ"ט בכסלו התשע"ז29.12.2016 ,

חטיבת קרקע באעבלין ,ששטחה  7,948מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,12203ח"ח .9
א' בכסלו התשע"ז ( 1בדצמבר )2016
(חמ )3-2
אמין ענבתאוי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,13050/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5361התשס"ה ,עמ'  ,1198מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך
או לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון
והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
.4

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע באעבלין ,ששטחה  1,684מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,12200ח"ח  ;110 ,107 ,83גוש  ,12202ח"ח .16 ,15

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ש,283/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2919
התשמ"ג ,עמ'  ,1851מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פרדס–חנה-כרכור ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7312התשע"ו ,עמ'  ,9068תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית פרדס–חנה-כרכור
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

א' בכסלו התשע"ז ( 1בדצמבר )2016
(חמ )3-2
אמין ענבתאוי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,8584/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4590
התשנ"ח ,עמ'  ,706מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גליל מזרחי (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרכים (או
לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון
והבנייה).

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בטורעאן ,המזוהה כגוש  ,16633ח"ח ,6 ,5 ,1
 ;26 ,24 ,20 ,18 ,17 ,16 ,12גוש  ,16604ח"ח .21 ,19 ,14 ,11 ,1

כ"ג בחשוון התשע"ז ( 24בנובמבר )2016
(חמ )3-2
אבי קרמפה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

1 916

חטיבת קרקע בפרדס–חנה-כרכור ,המזוהה כגוש ,10102
ח"ח .122
א' בחשוון התשע"ז ( 2בנובמבר )2016
(חמ )3-4
חיים געש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פרדס–חנה-כרכור
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ממ,1/920/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2373
התשל"ח ,עמ'  ,115מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה טירה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7117התשע"ו ,עמ'  ,40תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית אל–טירה מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בטירה ,המזוהה כגוש  ,7776חלקה  ,77בשטח
של  8,523מ"ר; הייעוד :שב"צ.

ה' בכסלו התשע"ז ( 5בדצמבר )2016
(חמ )3-4
__________

מאמון עבדאלחי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה טירה

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7411כ"ט בכסלו התשע"ז29.12.2016 ,
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לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רע,2000/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3813
התשנ"א ,עמ'  ,450מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,6777התשע"ד ,עמ'  ,4630תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית רעננה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' זמ,301/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2694
התשמ"א ,עמ'  ,1123מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה זמורה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,3493התשמ"ח ,עמ'  ,131תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית קריית עקרון מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ברעננה ,המזוהה כגוש  ,7654חלקה 5
בשלמות.
י"ד בחשוון התשע"ז ( 15בנובמבר )2016
(חמ )3-4

חטיבת קרקע בקריית עקרון ,רחוב האלון ,המזוהה כגוש
 ,3796ח"ח  ;88-82הייעוד :דרך מוצעת.
ו' בכסלו התשע"ז ( 6בדצמבר )2016
(חמ )3-4

איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

רון מוסקוביץ
יושב ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ולבנייה זמורה

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רע,308/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3769
התש"ן ,עמ'  ,2874מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי בעלות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,6703התשע"ד ,עמ'  ,1682תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית רעננה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברעננה ,המזוהה כגוש  ,6579חלקה 900
(לשעבר גוש  ,6579חלקה  )274בשלמות.

י"ד בחשוון התשע"ז ( 15בנובמבר )2016
(חמ )3-4
__________

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' זמ,301/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2694
התשמ"א ,עמ'  ,1123מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה זמורה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,3502התשמ"ח ,עמ'  ,330תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית קריית עקרון מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בקריית עקרון ,רחוב האלון ,המזוהה כגוש
 ,3820ח"ח  ;120-103הייעוד :דרך מוצעת.

כ"ג בחשוון התשע"ז ( 24בנובמבר )2016
(חמ )3-4

איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7411כ"ט בכסלו התשע"ז29.12.2016 ,

__________

רון מוסקוביץ
יושב ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ולבנייה זמורה

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' זמ,524/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2829
התשמ"ה ,עמ'  ,2353מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה זמורה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,3721התש"ן ,עמ'  ,581תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית גדרה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג/במ55/
יקנעם עילית ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4034התשנ"ב ,עמ'  ,4377מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה יקנעם עילית ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחסאליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,6535התשע"ב ,עמ'  ,2377תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית יקנעם עילית מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ביקנעם  -גוש  ,11083חלקות לשעבר 33-31
בשלמותן ,חלקות חדשות 134 ,133 ,108 ,103 ,33 ,32 :בשלמותן;
גוש  ,11082ח"ח ישנה  ;1גוש  ,12567חלקה ( 82גוש ישן ,11109
חלקה .)1

חטיבת קרקע בגדרה ,המזוהה כגוש  ,4583ח"ח  ;37 ,36הייעוד:
דרך.
ב' באלול התשע"ו ( 5בספטמבר )2016
(חמ )3-4
רון מוסקוביץ
יושב ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ולבנייה זמורה

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

כ"ב בחשוון התשע"ז ( 23בנובמבר )2016
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

סימון אלפסי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יקנעם עילית

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' זמ,3/598/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2015
התשל"ד ,עמ'  ,1631מצהירה בזה הוועדה המרחבית לתכנון
ולבנייה זמורה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,5256התשס"ד ,עמ'  ,1325תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית גן יבנה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בגן יבנה ,המזוהה כגוש  ,561ח"ח  86ו–.96

כ"א בחשוון התשע"ז ( 22בנובמבר )2016
(חמ )3-4

__________

רון מוסקוביץ
יושב ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ולבנייה זמורה

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

1 918

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,6411/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4243
התשנ"ד ,עמ'  ,4915מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה בקעת בית הכרם ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,6916התשע"ה ,עמ'  ,905תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית ראמה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בראמה ,ששטחה  32,250מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,18837ח"ח .57 ,5

כ"ט בחשוון התשע"ז ( 30בנובמבר )2016
(חמ )3-4
__________

סאמי אסעד
יושב ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7411כ"ט בכסלו התשע"ז29.12.2016 ,

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,8273/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4714התשנ"ט ,עמ'  ,1398מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה גבעות אלונים ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחסאליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7311התשע"ו ,עמ'  ,9053תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של מועצת אעבלין מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.1

.2

תיאור הקרקע -

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,13050/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5361
התשס"ה ,עמ'  ,1198ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,20043/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6669התשס"ד ,עמ'  ,527מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה גבעות אלונים ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) ,21943 ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,7319התשע"ו ,עמ'  ,8994תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של מועצת אעבלין מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

חטיבת קרקע באעבלין ,ששטחה  2,260מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,12209ח"ח  ;91 ,88גוש  ,12211ח"ח ;19 ,18 ,17 ,16 ,15
הייעוד :הפקעת שטח ציבורי.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע באעבלין ,ששטחה  7,247מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,12202ח"ח ,34 ,33 ,32 ,25 ,24 ,23 ,22 ,20 ,19 ,18 15 ,14 ,13
 ;52 ,50 ,49הייעוד :הפקעת שטח ציבורי.

כ"ו בחשוון התשע"ז ( 27בנובמבר )2016

כ"ו בחשוון התשע"ז ( 27בנובמבר )2016

(חמ )3-4
אמין ענבתאוי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,8273/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4714התשנ"ט ,עמ'  ,1398מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה גבעות אלונים ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחסאליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7318התשע"ו ,עמ'  ,8944תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של מועצת אעבלין מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע באעבלין ,ששטחה  5,968מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,12211ח"ח  ;42 ,41 ,18 ,16הייעוד :הפקעת שטח לדרך.

כ"ו בחשוון התשע"ז ( 27בנובמבר )2016
(חמ )3-4
__________

אמין ענבתאוי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,11538/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5099
התשס"ב ,עמ'  ,2306מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) ,21943 ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,7311התשע"ו ,עמ'  ,9053תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של מועצת אעבלין מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע באעבלין ,ששטחה  420מ"ר המזוהה כגוש
 ,12212חלקה  ;71הייעוד :הפקעת שטח ציבורי.

כ"ו בחשוון התשע"ז ( 27בנובמבר )2016
(חמ )3-4

אמין ענבתאוי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7411כ"ט בכסלו התשע"ז29.12.2016 ,

__________

אמין ענבתאוי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,8273/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4714התשנ"ט ,עמ'  ,1398מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) ,21943 ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,7311התשע"ו ,עמ'  ,9052תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של מועצת אעבלין מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע באעבלין ,ששטחה  6209מ"ר המזוהה כגוש
 ,12210ח"ח  ;25 ,24 ,23 ,22 ,15הייעוד :שטח ציבורי.

כ"ו בחשוון התשע"ז ( 27בנובמבר )2016

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .16.2.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלי תוסיה כהן ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 51737-11-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

(חמ )3-4
__________

בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 23.2.2017בשעה .10.15

אמין ענבתאוי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ובעניין פירוק חברת אחוזת הדרים בע"מ ,ח"פ ,51-288058-4
והמבקשת :דליה אביבי ,ע"י ב"כ עו"ד אורן מור ,מרח'
ברדיצ'בסקי  ,25גבעתיים .5336615
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22.11.2016הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  1.2.2017בשעה .8.30

תיקוני טעויות
( )1בהודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)  ,11943שפורסמה בילקוט הפרסומים ,6703
התשע"ד ,עמ'  ,1684לעניין תכנית בר( 7/256/שורקות),
בטור "חלקות חדשות בשלמות" ,לצד גוש  ,5924בפירוט
החלקות ,חלקה  - 123צריכה להימחק.
(חמ )3-2
( )2בהודעה לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור) ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,6776התשע"ד,
עמ'  ,4597לעניין תכנית בר( 7/256/שורקות) ,בטור "חלקות
חדשות בשלמות" ,לצד גוש  ,5924בפירוט החלקות ,חלקה
 - 123צריכה להימחק.
(חמ )3-4

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .17.1.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אורן מור ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 14174-12-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 6923-06-16

ובעניין פירוק חברת אלפא  -סיגמא תעשיות דפוס בע"מ,
ח"פ ,51-270709-2

ובעניין פירוק חברת גוש  52חלקה  22בע"מ ,ח"פ
,51-030634-3

והמבקשים :יעל ויזמן ו– 21עובדים אח' ,ע"י ב"כ עו"ד הדס
שלח לוי ,רישיון מס'  28246ואח' ,מרח' אוסקר שינדלר  ,14ת"ד
 ,10227תל אביב  ,61101טל'  ,052-8450450פקס' .077-5570158

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

והמבקשים .1 :אליהו ידיד .2 .יעקב ידיד ,שניהם ע"י ב"כ עו"ד
אלי תוסיה כהן ,מרח' החבצלת  ,3ירושלים ,טל' ,077-2031186
פקס' .077-2100952
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2.6.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
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נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.12.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 8.2.2017בשעה .8.30

ילקוט הפרסומים  ,7411כ"ט בכסלו התשע"ז29.12.2016 ,

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .1.2.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
הדס שלח לוי ,עו"ד
באת כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פש"ר 62050-09-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ק.ד.מ פרזול בע"מ ,ח"פ ,51-269807-7
והמבקש :עו"ד חוסאם סבית ,מרח' החרושת  ,49ת"ד ,46
כרמיאל ,טל'  ,04-9583232פקס' .04-9082229
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.9.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 2.2.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  14.00ביום
.20.1.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלי ע' עבוד ,עו"ד ,רו"ח
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 24780-12-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת בני פואד טועמה ושות'  1989בע"מ ,ח"פ
,51-138837-3
והמבקשת :החברה עצמה ,ע"י ב"כ עו"ד עמיד מח'ול ,מרח'
ויצמן  ,47נהריה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.12.2016הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 28.2.2017בשעה .9.15
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .21.2.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עמיד מח'ול ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 6867-10-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

חוסאם סבית ,עו"ד ,המבקש

ובעניין פירוק חברת נועם תעשיות הידראוליקה בע"מ ,ח"פ
,51-461743-0

פר"ק 53295-11-16

והמבקש :אריה מלכין ,ע"י ב"כ עו"ד טל מייק ,מת"ד ,5805
הרצליה .4615702

בבית המשפט המחוזי בחיפה
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פרפקט פלוס בע"מ ,ח"פ ,51-266701-5
והמבקש :אינסה פיבן ,ע"י ב"כ עו"ד רו"ח אלי א' עבוד ואח',
מרח' בן עמי  ,65/1עכו  ,24064טל'  ,04-9915148פקס' .04-9914658
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.11.2016הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 26.2.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  10.00ביום
.18.2.2017

ילקוט הפרסומים  ,7411כ"ט בכסלו התשע"ז29.12.2016 ,

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.10.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 23.1.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.30ביום
.22.1.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
טל מייק ,עו"ד
בא כוח המבקש
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בבית המשפט המחוזי מרכז

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 21822-11-16

פר"ק 5833-12-16

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

ובעניין פירוק חברת אוויסון יורופ בע"מ ,ח"פ ,51-494679-7

ובעניין פירוק חברת לייק איי די בע"מ ,ח"פ ,51-456436-8

והמבקשת :א.י.ק.נ בע"מ ,ח"פ  ,51-385659-1ע"י ב"כ עו"ד
אייל רייף ו/או חזי כהן ו/או חדוה אסבג ו/או סיוון דניאל
ו/או נורית הרבסט ו/או לינדי חזום ויסגר ו/או לריסה קלנדרוב
ו/או הגר גרטי ,מרח' מנחם בגין  ,11רמת גן ,טל'  ,03-6126699פקס'
.03-6131616
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.11.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 12.2.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 17.00
ביום .1.2.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

והמבקשים .1 :ליה גולדן .2 .לניטה מאי איזנברג .3 .אברהם
ניב .4 .אולג קריימר .5 .פיליפ אלבינגר ,ע"י ב"כ עו"ד ליזה דמרי-בן
שחר ,רישיון מס'  ,42344מרח' הבנקים  ,3חיפה ,טל' ,04-6890313
פקס' .04-6891107
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.12.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 25.1.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 10.00
ביום .1.1.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ליזה דמרי-בן שחר ,עו"ד
באת כוח המבקשים

אייל רייף ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 21481-10-16

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 66986-11-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת סימגו מובייל בע"מ ,ח"פ ,51-511251-4

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת עופות אחים זטמה נצרת בע"מ ,ח"פ
,51-334429-1

והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד חיות גרינברג ו/או
אורון קרן ,מרח' דרך מנחם בגין ( 7בית גיבור ספורט ,קומה  ,)12רמת
גן  ,5268102טל'  ,03-6090976פקס' .03-6960486

והמבקש :עו"ד עדי בראונשטיין ,בתפקידו כמפרק זמני
לחברה ,אצל משרד עו"ד חיים צדוק ושות' ,רח' לינקולן  ,20בית
רובינשטיין ,קומה  ,18תל אביב .6713412

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.11.2016הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 25.1.2017בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.10.2016הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 31.1.2017בשעה .9.00

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.17.1.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

חיות גרינברג ,עו"ד אורון קרן ,עו"ד
באי כוח המבקשים

בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .17.1.2017
עדי בראונשטיין ,עו"ד
מפרק זמני לחברה
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ילקוט הפרסומים  ,7411כ"ט בכסלו התשע"ז29.12.2016 ,

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
אמריקן אפארל ריטייל (ישראל) בע"מ
(ח"פ )51-370847-9

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (323ב) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג( 1983-להלן  -הפקודה) ,כי
אסיפת נושים של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,22.1.2017בשעה
 ,17.00במשרד עו"ד ש' הורוביץ ,רח' אחד העם  ,31תל אביב,
בדבר פירוק החברה מרצון באין הצהרת כושר פירעון ,לפיר
פרק י"ג ,סימן ב' לפקודה.
על סדר היום :קבלת דוח דירקטוריון על מצב עסקיה של החברה
עם רשימת נושאיה ואומדן תביעותיהם ומינוי מפרק לחברה.
רן פלדמן ,עו"ד
בא כוח החברה

גבי פלד בע"מ
(ח"פ )51-436907-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.2.2017בשעה  ,14.00במשרדי המפרק ,קיבוץ תובל,
ד"נ בקעת בית הכרם  ,2013600לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גל וולקוביץ ,עו"ד ,מפרק

ווקלגארד בע"מ
(ח"פ )51-414276-9

צחי אסרף ,מרח' בן יהודה  ,1קומה  ,12תל אביב ,טל' ,03-5141868
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.1.2017
בשעה  ,14.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צחי אסרף ,עו"ד ,מפרק

סינרגיה א.ת סחר והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-433357-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,16.11.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד אודי דנהירש ,מרח' יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891טל'
 ,03-6218222פקס'  ,03-6218200למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.1.2017
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

לנגרמן חקירות ומחקר

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,31.1.2017בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' השילוח ,10
ת"ד  ,5185חיפה  ,31051לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )513711440

עופר בן–ארי ,עו"ד ,מפרק

בריזה אמנות הטיול בע"מ
(ח"פ )51-516784-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד

ילקוט הפרסומים  ,7411כ"ט בכסלו התשע"ז29.12.2016 ,

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  18/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן
לנגרמן ,מרח' בית ניר  ,1בית ניר ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25/05/2017
בשעה  ,15:00אצל ב"כ החברה ,רח' האצל  ,5קרני שומרון ,לשם
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הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ערן לנגרמן ,מפרק

סי  -יאחה בע"מ
(ח"פ )511868259
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  13/10/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסן
בלה ,מרח' דניאל פריש  ,3תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 06/02/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ניסן בלה ,מפרק

טיסקאר בע"מ
(ח"פ )513088161
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  13/10/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל
שמר ,מרח' דניאל פריש  ,3תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.

תוצאות מפתיעות בע"מ
(ח"פ )514363332
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  13/10/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל
שמר ,מרח' דניאל פריש  ,3תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 06/02/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריאל שמר ,מפרק

שובלי מים בע"מ
(ח"פ )513314369
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  13/10/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל
שמר ,מרח' דניאל פריש  ,3תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 06/02/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 06/02/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אריאל שמר ,מפרק

אריאל שמר ,מפרק

פרומש בע"מ
(ח"פ )512988171
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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ילקוט הפרסומים  ,7411כ"ט בכסלו התשע"ז29.12.2016 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  13/10/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל
שמר ,מרח' דניאל פריש  ,3תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 06/02/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 06/02/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אריאל שמר ,מפרק

פוקוס תיירות בינלאומית בע"מ
(ח"פ )512406257
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  13/10/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל
שמר ,מרח' דניאל פריש  ,3תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 06/02/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אריאל שמר ,מפרק

סמלי רוחות בע"מ
(ח"פ )513809079
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  08/11/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרק
ביילין ,מרח' ויצמן  ,12ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.

ילקוט הפרסומים  ,7411כ"ט בכסלו התשע"ז29.12.2016 ,

מרק ביילין ,מפרק

פיור גז בע"מ
(ח"פ )514770536
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  09/11/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחל
רעיה אשר ,מרח' מקוה ישראל  ,2חולון ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 06/02/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רחל רעיה אשר ,מפרקת

שחר מעיינות בע"מ
(ח"פ )514289297
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  14/10/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רבקה
קרמר ,מרח' ברנר  ,17ירושלים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 06/02/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
רבקה קרמר ,מפרקת
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סנטה לונה בע"מ

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  20/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אבינעם ארדן ,מרח' הרצל  ,5אשקלון ,למפרק החברה.

(ח"פ )514452945
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  10/11/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סלין
קורק ,מרח' פינסקר  ,12תל–אביב-יפו ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 06/02/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סלין קורק ,מפרקת

בילארדו בידור בע"מ
(ח"פ )515015808
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  22/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אורון אביקסיס ,מרח' אריה דולצ'ין  ,22רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/05/2017
בשעה  ,12:00אצל ארדן את הקר משרד עורכי דין ונוטריון,
בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבינעם ארדן ,עו"ד ,מפרק

סמל  -וויס אליעזר בע"מ
(ח"פ )513360438
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  06/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אליעזר וויס ,מרח' דרך מיתר  ,98מיתר ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 06/03/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 23/04/2017
בשעה  ,16:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורון אביקסיס ,עו"ד ,מפרק

ארדני השקעות ואחזקות בע"מ
(ח"פ )513415687
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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אליעזר וויס ,מפרק

קיש קינטיק אנרג'י ( )2003בע"מ
(ח"פ )513470088
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  25/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואל
קיש ,מרח' אלכסנדר ינאי  ,14חיפה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.

ילקוט הפרסומים  ,7411כ"ט בכסלו התשע"ז29.12.2016 ,

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/05/2017
בשעה  ,16:30אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יואל קיש ,מפרק

חיש ל.ש.ד .חברת החזקות בע"מ
(ח"פ )514200203
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  26/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם
צברי ,מרח' גוגן  ,4קריית אתא  ,2802660למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/05/2017
בשעה  ,10:00במשרד עו"ד & צברי צברי ושות' ,רח' העצמאות
 ,42קריית אתא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יורם צברי ,מפרק

אבין אחזקות ותשתיות בע"מ
(ח"פ )514620426

גמולב נדל"ן מגורים  -פרויקט המגדל בע"מ
(ח"פ )513717249
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 25/12/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יגאל סבג ,מרח' ששת הימים  ,30בני ברק ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יגאל סבג ,עו"ד ,מפרק

להבות ישראל אמ אקס בע"מ
(ח"פ )514424381
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 13/11/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל
רוזנטל ,מרח' יחזקאל קויפמן  ,6תל–אביב-יפו  ,68012למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
טל רוזנטל ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  26/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בני
ורסנו ,מרח' דגניה  ,7ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 07/05/2017
בשעה  ,19:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

להבות מערכות כיבוי אש בע"מ
(ח"פ )514100551
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  27/10/2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל רוזנטל ,מרח'
יחזקאל קויפמן  ,6תל–אביב-יפו  ,68012למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
טל רוזנטל ,עו"ד ,מפרק

בני ורסנו ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7411כ"ט בכסלו התשע"ז29.12.2016 ,

1927

לאקי סטון בע"מ

גראנד וורקר בע"מ

(ח"פ )513156232

(ח"פ )512603945

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 25/12/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נועם סלע ,מרח' חזנוביץ  ,16יהוד-מונוסון ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  25/12/2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אליהו חיים
ביטון ,מרח' גבורי ישראל  ,24נתניה ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

נועם סלע ,עו"ד ,מפרק

אליהו חיים ביטון ,עו"ד ,מפרק

גילמן קפלן בע"מ

גמולב נדל"ן מגורים בע"מ

(ח"פ )510714090

(ח"פ )512502576

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 25/12/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רות
זיימן ,מרח' ברקת  ,14רחובות ,למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 25/12/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יגאל סבג ,מרח' ששת הימים  ,30בני ברק ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

רות זיימן ,מפרקת

יגאל סבג ,עו"ד ,מפרק

אייסיק בע"מ

גמולב נדל"ן שיווק וניהול בע"מ

(ח"פ )513575522

(ח"פ )512181983

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 14/12/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
סטיבן קרייג ברלוביץ ,מרח' ברקוביץ  ,4תל–אביב-יפו ,6423806
למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 25/12/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יגאל סבג ,מרח' ששת הימים  ,30בני ברק ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יגאל סבג ,עו"ד ,מפרק

סטיבן קרייג ברלוביץ ,עו"ד ,מפרק

1 928

ילקוט הפרסומים  ,7411כ"ט בכסלו התשע"ז29.12.2016 ,

א.ש.י גלובל יזמות ומכירות בע"מ

ב.מ חברה לניהול שותפויות ( )2004בע"מ

(ח"פ )513556159

(ח"פ )513496513

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 31/10/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד
שטיין ,מרח' דרך בגין  ,48תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 26/12/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יניב מטלס ,מרח' גוש עציון  ,7גבעת שמואל  ,5403007למפרק
החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דוד שטיין ,עו"ד ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יניב מטלס ,עו"ד ,מפרק

גמולב נדל"ן מגורים פרוייקט המשתלה
שלב ג' בע"מ

(ח"פ )514045046

(ח"פ )513717256

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 25/12/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יגאל סבג ,מרח' ששת הימים  ,30בני ברק ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יגאל סבג ,עו"ד ,מפרק

במבימו בע"מ
(ח"פ )515451862
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 25/12/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
צביקה ברק ,מרח' דרך מנחם בגין  ,7רמת גן  ,5268102למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
צביקה ברק ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7411כ"ט בכסלו התשע"ז29.12.2016 ,

פרויקט מעלה החמישה דנקנר-מגידפרו בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  26/12/2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אהרון טטרו,
מרח' גבורי ישראל  ,20נתניה  ,4250420למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אהרון טטרו ,עו"ד ,מפרק

דקל תעשיות טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
(ח"פ )511424517
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  12/02/2017בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח'
פלי"ם  ,6חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
עפר אטיאס ,עו"ד ,מפרק

מרחב איכות הסביבה ( )2004בע"מ
(ח"פ )513614586
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל

1929

תתכנס ביום  12/02/2017בשעה  ,12:00אצל אטיאס פרוכטר
ושות' ,משרד עורכי דין ,רח' פלי"ם  ,6חיפה ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

תתכנס ביום  12/02/2017בשעה  ,14:00אצל המפרק ,רח' שדרות
רוטשילד  ,33תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

צבי מרחב ,מפרק

גיא אבידן ,עו"ד ,מפרק

מגאלן סאמיט בע"מ

בן  -מר איכות בע"מ

(ח"פ )513271742

(ח"פ )514256916

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  13/02/2017בשעה  ,11:00במשרד עו"ד רוזנברג
אברמוביץ שנלר ,מרכז עזריאלי ,רח' דרך בגין  ,132תל–אביב-
יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  15/02/2017בשעה  ,11:00אצל המפרקת ,רח' שד'
ירושלים  ,19קריית ים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אברהם יצחק אברמוביץ ,עו"ד ,מפרק

ענבל טל פאר ,עו"ד ,מפרקת

א.ג .אינטקט יועצים מסחריים בע"מ

צעדים קטנים בע"מ

(ח"פ )511801706

(ח"פ )51-528096-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  13/02/2017בשעה  ,13:00אצל ב"כ החברה ,רח'
משה לוי  ,11ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  1/2/2017בשעה  ,9:00אצל משרדי באום הנגבי
ושות' ,רח' החשמונאים  ,107תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

גבריאל (גבי) אקרמן ,מפרק

שחר אגמון ,מפרק

אל .או השקעות בע"מ
(ח"פ )514288216

אורקס תעשיות נעליים בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-324491-3

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  30/01/2017בשעה  ,12:00אצל משרד אורן מזרח
חברה לביטוח בע"מ ,רח' המצודה  ,23אזור ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

עמית וולף ,עו"ד ,מפרק

אי.ג'י.אס פתרונות סביבתיים ירוקים
(ח"פ )514242320
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.11.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אג'בריה מג'די ,מכפר
קאסם  ,48810ת"ד  ,255טל'  ,03-9370755למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אג'בריה מג'די ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7411כ"ט בכסלו התשע"ז29.12.2016 ,

ניו טרנדס ( )2010בע"מ

בי-קון שיווק והפצה בע"מ

(ח"פ )51-441606-4

(ח"פ )51-409225-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.11.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קובי פרידמן ,מרח'
דניאל פריש  ,3בניין המגדל ,קומה  ,25תל אביב ,טל' ,03-5460707
למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.12.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאת גורן,
מרח' משגב עם  ,4גבעתיים ,למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ברק לרר ,מנכ"ל

קובי פרידמן ,עו"ד ,מפרק

קלברינו  -גפני אדריכלים בע"מ
(ח"פ )51-449332-9

מרב צפון תכנון וייעוץ לתעשיה בע"מ
(ח"פ )51-172284-5
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.11.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את טלי גיל קלברינו ,מרח' ה'
באייר  ,7הרצליה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד רובין ,מרח' שארית
הפליטה  ,45חיפה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דוד רובין ,מפרק

טלי גיל קלברינו ,מפרק

טל ס"ע הובלות ומטענים בע"מ
(ח"פ )51-192785-7

קופרטינה בע"מ
(ח"פ )51-461160-7
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.11.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד פלר ,מרח' דיזנגוף ,24
נתניה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דוד פלר ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7411כ"ט בכסלו התשע"ז29.12.2016 ,

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את טל אסף ,מרח' עוזי חיטמן ,5
נתניה ,טל'  ,054-3978128למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
טל אסף ,מפרק
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ארגסול פרוייקט  3בע"מ

אומדן ( )1991חברה למתן שרותים משפטיים בע"מ

(ח"פ )51-446041-9

(ח"פ )51-158550-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בר נבות ,מרח' הסירה ,12
כפר ויתקין ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונית ברונז ,מרח'
שאול המלך  ,8תל אביב ,למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

בר נבות ,מפרק

רונית ברונז ,עו"ד ,מפרקת

ארגסול פרוייקט  4בע"מ

אבנת שרותים משפטיים בע"מ

(ח"פ )51-446042-7

(ח"פ )51-267965-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בר נבות ,מרח' הסירה ,12
כפר ויתקין ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונית ברונז ,מרח'
שאול המלך  ,8תל אביב ,למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

בר נבות ,מפרק

רונית ברונז ,עו"ד ,מפרקת

ארגסול פרוייקט  6בע"מ

סגנון רון בע"מ

(ח"פ )51-449546-4

(ח"פ )51-336866-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בר נבות ,מרח' הסירה ,12
כפר ויתקין ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאור שחטר ,מרח'
המסגר  ,42תל אביב ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

בר נבות ,מפרק

ליאור שחטר ,עו"ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7411כ"ט בכסלו התשע"ז29.12.2016 ,

א .גל .א .תובל השקעות בע"מ

מיכה יחזקאל

(ח"פ )51-227307-9

(ח"פ )51-327450-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבישי אראל ,מרח' קהילת
וילנה  ,14רמת השרון ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכל חיה יחזקאל ,מרח'
צביה לובטקין 8ב ,כפר סבא ,למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מיכל חיה יחזקאל ,מפרקת

אבישי אראל ,מפרק

קסיופיאה קומיוניקשיין בע"מ
(ח"פ )51-280901-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נורית להב ,מרח' המסגר ,42
תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
נורית להב ,עו"ד ,מפרקת

קוג סיסטמס בע"מ
(ח"פ )51-453902-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוטי אינטרשטיין ,מרח'
רותם  ,21כפר הורדים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מוטי אינטרשטיין ,מפרק

פינבו בע"מ
(ח"פ )51-065867-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.12.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו מזרחי,
למפרק החברה.
אליהו מזרחי ,מפרק

בני א דוד בע"מ
(ח"פ )51-339450-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.10.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח צבי זימרן,
מרח' הרצל  ,76חיפה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
צבי זימרן ,רו"ח ,מפרק

יתיר שרותי יבוא ויצוא סוכנות מכס בע"מ
(ח"פ )51-089539-4
(בקשה לפשרה או להסדר)

הודעה בדבר מועד הגשת תביעות חוב ותביעות לתיקון
מרשם בעלי המניות
בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו,
בתיק פר"ק  ,10732-06-16מיום  ,11.12.2016מודיע המפרק
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הזמני כי על כל נושה או בעל מניות הטוען לחוב של החברה
כלפיו ,להגיש את תביעת חובו או תביעתו לתיקון מרשם בעלי
המניות (בעל התפקיד) ,דרך ז'בוטינסקי  ,7מגדל משה אביב,
קומה  ,42רמת גן ,לא יאוחר מיום .5.1.2017
נושה או בעל מניות אשר לא קיבל לידיו עותק מהצעת
ההסדר ,טופס תביעת חוב ומסמכים נוספים ,יכול לקבלם במשרדי
החברה או אצל בא כוח החברה.

המניות (בעל התפקיד) ,דרך ז'בוטינסקי  ,7מגדל משה אביב,
קומה  ,42רמת גן ,לא יאוחר מיום .5.1.2017
נושה או בעל מניות אשר לא קיבל לידיו עותק מהצעת
ההסדר ,טופס תביעת חוב ומסמכים נוספים ,יכול לקבלם במשרדי
החברה או אצל בא כוח החברה.
דורון אריאל ,עו"ד ,מפרק זמני

דורון אריאל ,עו"ד ,מפרק זמני

בן אור פיין החזקות בע"מ

עגור סחר א.ג .בע"מ

(ח"פ )513695544

(ח"פ )51-265516-8

(בפירוק מרצון)

(בקשה לפשרה או להסדר)

הודעה בדבר מועד הגשת תביעות חוב ותביעות לתיקון
מרשם בעלי המניות
בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו,
בתיק פר"ק  ,30945-09-16מיום  ,11.12.2016מודיע המפרק
הזמני כי על כל נושה או בעל מניות הטוען לחוב של החברה
כלפיו ,להגיש את תביעת חובו או תביעתו לתיקון מרשם בעלי

הודעה על ביטול החלטה על פירוק מרצון
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי הפרסום לגבי פירוק החברה
מיום  09/11/2016היה מוטעה .החברה אינה בהליכי פירוק
מרצון ולא מונה לה מפרק.
עמוס בן אור ,מפרק

הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-

בהתאם לסעיף 69י 9לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז( 11967-להלן  -החוק) ,אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר
כמפורט להלן:

כתובת
שם החייב
אירינה דבורקין אלחריזי ,42
חולון
חגית וינטראוב מונטיפיורי ,14
חולון
ברבי
מאיר בר ,1
בנימין ביטון
תל אביב
ירושלים ,76
ליאת טוביה
בת ים
הבוצרים ,32
מרסל דרורי
ראשון לציון
קרינה עזר (ליבי אשחר ,27
כרמיאל
ולנטי)
טטאינה בטלמן יוהנה ז'בוטינסקי
 ,22באר שבע
אייל ברוך תרנזי ויצמן  ,59חולון

מועד אחרון
לשכת
להגשת
ההוצאה
התנגדות לפי
לפועל שבה
תאריך
סעיף 69י11
מתנהל מסלול
הדיון
לחוק
מספר התיק
הפטר
06.09.2017
18.03.2017 0197388116
תל אביב
תל אביב

19.03.2017 0196905499

06.09.2017

תל אביב

19.03.2017 0199701045

06.09.2017

תל אביב

19.03.2017 0198697404

07.09.2017

תל אביב

19.03.2017 0199732119

07.09.2017

תל אביב

26.03.2017 0197869084

07.09.2017

תל אביב

26.03.2017 0199624087

13.09.2017

תל אביב

26.03.2017 0199721331

02.04.2017

			
				

מיקום הדיון
לשכת הוצל"פ
תל אביב
לשכת הוצל"פ
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לשכת הוצל"פ
תל אביב
לשכת הוצל"פ
תל אביב
לשכת הוצל"פ
תל אביב
לשכת הוצל"פ
תל אביב
לשכת הוצל"פ
פתח תקווה
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9:00
10:00
11:00
9:00
10:00
11:00
9:00
9:30

תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל
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